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PROGNOZOJ POR LA NOVA JARO 

Dum la jaro 1981-a... 

la 

je 

je 

je 

je 

je 

je 

surtera logantaro kreskos kaj multidos: 

kelkaj milionoj en Azio; 

kelkaj centmiloj en Sudameriko; 

kelkaj miloj en Afriko; 

kelkaj centoj en Aŭstralazio; 

kelkaj dekoj en Eŭropo; 

dek-tti gesamideanoj en Esperantio! 

Dum la jaro 1981-a... 

la 

Je 

je 

je 

surtera loĝantaro malmultiĝos: 

kelkaj centmiloj, kiuj mortos pro malsato; 

kelkaj miloj, kiuj mortos pro militoj; 

kelkaj centoj, kiuj mortos pro trafikakci- 

dentoj; 

kelkaj dekoj, kiuj mortos pro kormalsanoj; 

ses "naŬ-dek-kaj-pli-jar-aĝaj" gesamidea- 

noj, kiuj mortos pro... tio! 

ADONIS.   
  

    anuaro — Februaro 1981 
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Ekde la modesteco de NIA ANTENO Ni deziras, en la komenco de la nova 

jaro, esprimi Niajn plej sincerajn kaj elkorajn dankojn al nia elstara, labo- 

rema kaj senlaca samideano S-ro. asno Collado Llana, kiun A okulmal- 

sano devigis ĉesigi (Ni esperas, ke tio estu nur portempe!) ĉian laboron. 

Dum multaj jaroj s-ano. Collado Llana dediĉis sian tutan liberan tem~- 

pon (kaj post emeritiĝo fakte sian tutan tempon!) al Esperanto. Li senlace 

verkadis artikolojn por la ĵurnaloj; kontribuaĵojn por radiostacioj; li regu- 

le kontribuis al la rubriko "Atalaya Esperantista" en la "Ho ja del Lunes" de 

nia urbo, rubriko, kiun cetere oni starigis dank al liaj Napoleon Liej ar- 

tikoloj kaj kontribuaĵoj aperadis sub la pseŭdonimoj "instruisto" kaj "amato- 

TOM, : 

"Instruisto". das. Antaŭ ol sia emeritiĝo kaj laŭprofesie li estis ins- 

truisto. Kaj li daŭre estas tia. Li instruas al ni, ke oni devas sindone labori 

por la progresigo de Esperanto; ke nia fido je la fima venko de nia nobla idea- 

lo neniam devas ŝanceliĝi. Ni sekvu liajn instruojn! 

Parolante pri S-ro. Sacramento Collado Llana, nevole alvenas en mian 

menson pecoj el "La Vojo" de Zamenhof: " Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,/ 

Nek batoj de 1” sorto, nek mokoj de l” homoj,/..."; "Cent semoj re kd Bas “nil se- 

moj perdiĝas,-/ Ni semas kaj semas konstante." Tia li estas, nia "Instruisto". 

Nu, kara samideano serenan Collado, akceptu nian dankon, nian gratu- 

lon pro via por-Esperanta agado kaj nian esperon pri resaniĝo de via malsano! 

so=os-o=-usosu=oc =u=-ŭsp-u=-a=D=u=o=o-o=o=t=9s 

Ni informas al la membroj de nia Astura Esperanto-Asocio kaj al niaj le- 

gantoj ĝenerale pri tio, ke ni preparas ekskursan vojaĝon al Murcia en la venon- 

ta monato Julio, okaze de la 41-a Hispana Kongreso de Esperanto. Ni esperas, ke 

granda nombro da asturiaj gesamideanoj partoprenos tiun Kongreson. Helpu nian 

enlandan Movadon per aliĝo kaj ĉeesto en la Kongreso! Ni atendas Vin!



Tri lezoj pri la deveno de la homo 
DUA TEZO LA VIVO VENIS EL LA SPACO 

A 

  

"Ni ne estas solaj", altrudis la u- 

sona filmo de scienca fikcio "Renkontoj 

en la tria fazo", en la jaro 1.9789, al 

milionoj da spektantoj el la tuta mondo. 

Pere de teknikaj trukoj, kiujn kapablas 

realigi Hollywood,alteriĝis.en la giganta 

ekrano spacraketo, el kies ventro elira- 

ĉis afablaj loĝantoj el la steloj.En la 

kulmina punkto de la nova modo pri spa- 

caj filmoj, oni montris la inicojn de iu 

doktrino nomata "eksoteologio", Ĉi tiu"te 

ologio de la spaco; fundamentiĝas surba= 

ze de fido-konfesoj, kelkfoje sufiĉe sur 

prizigaj.El ili, la plej populara proba- 

ble, estas tiu de la "astronaŭtoj-Dioj". 

Tiuj estaĵoj, kiuj iufoje venis al la Te 

ro el la fundo de la Spaco, por fari el 

kreitaĵoj stultaj, la unuajn pensantajn 

homojn. : o . 

la teologoj vidas en ĉi tiuj vidpunk 

toj la deziron de iu "bona Dio", persone, 

0a, tuŝebla, savanta, sed ankaŭ la danĝe 

ran iluzion, ke iu,tie 

malproksime; en la las 

ta momento, solvos ni- 

ajn problemojn. 

Rilate al la ŝer- 

ĝo de nia origino, la 

spekulacio pri la "dioj. 

astronaŭtaj " nur oferas 

respondojn supraĵajn, 

ĉar, el'kie venas la - 

"dioj astronaŭtaj ?, 

aŭ, kiu kreis la afa - 

blajn fremdulojn de la 

spaco, se estas vere , 

ke ili ekzistis ? 

En la demando pri 

la origino de la vivo, la scientistoj jam 

pensis en la jaro 1.908, pri etaj ĝermoj 

de la vivo kun strukturo simpla, devenan- 

taj el la spaco kaj kiuj semis la vivon 

en la tero, tiutempe ankoraŭ mortz. Tiu 

“panspermio" revigliĝis dum la lastaj ja- 

roj.Di famaj astronomoj publikigis la ide 

on, ke ĝermoj de la vivo troviĝantaj en — 

kometoj povis fekundigi planedon sterilan, 

kiel la jwnan Teron. 

la lanĉo de Ĝi tiu revolucia ideo de 

la "eksobiologio" estas frukto de la radi 

castronomoj, kiuj kaptis iujn radiosignojn 

de difinitaj molekuloj, kiuj en la Tero — 

estas konsiderataj fundamentaj komponaĵoj 

de la vivo,„La astronomoj povis demonstri 

la ekzistadon de pli ol kvindek el tiuj 

fundamentaj komponaĵoj, ekde la akvo ĝis 

la formiato en la spaco.Krome tiuj nuboj 

. de molekuloj interstelaj estas la lokoj de 

la origino de novaj steloj. 

la astronomoj jam kalkulas, kiom da



planedoj loĝataj povas ekzisti en nia ga- 

laksio, kun siaj mil milionoj da sunoj.la 

konjektoj varias de nulo al dek milionoj 

2a mondoj loĝataj.Pli drastaj estas la di” 
Porencoj de kalkulo pri planedoj loĵataj 

de estaĵoj Menta Jal tio, tamen ne 

estas baro por ke la fakuloj spekulaciu = 

pri la vizito de estaĵoj eksterteraj. 

Kalkuloj simplaj montras, ke eĉ dek 

millomoj de spacraketoj ne povus viziti = 

dum mil jaroj, pli ol la centonan parton 

de ĉiuj sunaj sistemoj ekzistantaj en nia 

Lakta Vojo, : | 

la vera demando, kiun prezentis la - 

kalifornia kemiisto Richard E. Dickerson 

estas, kiel povis disvolviĝi la vivo en — 

planedo 'simila al la Tero ? 

GLOSAROs 

Exoteologia = ".Eksoteologio " .- No 

va doktrino pri la teologio de la — 

  

    

spaco. 

. Panspermia = " Panspermio " .- Sci- 

enco pri la naskiĝo de la vivo rila 

4ĉ al la ĝermoj, kiuj no fekundiĝis 

ĝis la trovo de favoraj cirkonstan~- 

coj. “ ; j 

Exobiologia = ” eksobiologio ",-Sci 

„enco pri la biologio ekstertera, . 

Tradukis el la libro " la nueva his, 

toria de Adan y Bva ” de Gúnter Haa?, - 
LUIS SERRANO PEREZ 

SABADELL 

RR ~= tradukisto klari gas ke, kh AJ ekso goo rme 
j eksociol geto ne troviĝas en Plena mi usirita 
a lH SEE s laŭ sta modesta scio, sen ia altrudo al E 

3 La unua tezo eperis en "HELELON n9 17, de Movenbro-Dec. 1,808 
  

  
STRANCGA MALSANO 

(Al la' "HELECO-staba" avideco) 

  

=Ne povis hieraŭ nokte 
mi dormi, pro la kataro, 
kiun havas, jam de longe, 
mia apuda najbaro 
~diris al mi ĉi-matene 
Karlo Mem.Mi multe miris, 
kaj per surprizita voĉo 
al li la jenon mi diris: 
-Uu li tusis kanonbrue, 
aŭ li ronkis tondrosone? 
-Ho, ne! Mi eĉ lin ne aŭdis. 
Ne min ĝenis li persone. 
=Do, amiko Mem, mi tute 
ne komprenas. Jen afero, 
kiu al mi sin prezentas 
en absoluta zistero. 
Se sonĝon vian ne rompis 
malsan' de via najbaro, 
kiel estis vi ĝenata, 
diru, de lia kataro? 
-Ĉar temas pri dek du katoj, 
kiuj senĉese miaŭis! 
Mem respondis kaj, per mila 
ŝultrofrap' min adiaŭis, 

(Al mi venu, Dio bona, 
la pardono Zamenhofa, 

ĉar ĉi-tiu verko mia 
estas vere kata-strofa). 

ALCIBIADAS G. MBANA 

La Felguera, 1980-12-17      



LA KONTINENTOJ NE ESTAS ENDORMAJ..,. 
FIS SŜSSTIISI ID FSIESSIISSS$$IITI3SSS3 

Mi ankoraŭ ĉiam rememoras mian infanecon sr mian patron, 
la korton, la muron el argilbriko ... 

La ĉarmoplenan ombron de la ulmo, 
kaj la nigriĝon de Zebak kaj Bashagah .». 

Nia tuta mondo 1 kvar seneliraj vojetoj 
kaj unu moskeo. 

Kaj ĉio elĉlerpifis ĉe tio s 
Ne plu estis io pli fora. 

Sajnis al mi tizm, 
ke la tuta mondo amplesifas tie ĉi 
en mia loĝloko, en mia etpatrujo. 

Tamen ĉe krepuskifŝo, dum kelkaj sinsekvaj vesperoj, 
mondoj foraj kaj apartigitaj 
min elserĉis. 

“Hargrizaj respektuloj ekalparolis min 
pri la kotono el Egiptujo. 

Kaj mi prisŭskultis rakontojn 
alvenintejn el pasintaj tempoj 
en fremdajn terojn.. 

I11 perolis pri la tapiŝoj sl Kaŝmar 3 
pri Juveloj el la forpasinta antikveco. 

Te tetrinkado. Teo eal Cejlono en tasoj. 
Mi ne sciis, kie situas Cejlono. 

Mi ne konis marojn, nek montarojn, 
Eksklusive nur muron el argilbriko. 

Nur Zebak.Nur Bashasah. 
Kaj centjaran ulmon proksime al la domo. 

Hodiaŭ, mi estas jam maturifinta, barerizifinta, 
tamen mi konas preskaŭ la tutan teron. 

Nun mia mondo fariĝis ampleksa kaj klara, 
Ekde Leningrado ĝis Siberio kaj Almalik. 

Ekde la Sudo ŝis la Nordo, kaj eĉ sur la Luno 
brilas la flago de mia amata lando. 

Kelkan tempon antaŭe ŝanfifis la tuta Tero, 
same kiel nia vilaĝo. 

Ne plu estas nia mondo 
elarpgilbrika korto, 
tia estas por mi la tuta Tero!... 

Kiel ne ami mian teron, 
kiel ne pensi kaj ne kanti pri ĝĵ1?... 

Verkis: Jamid Gulan, uzbeka posto 
Tradukis el la kastillinsvor 7, Dembakci 
Kompilia: Saoramonio Jolluda 

    



KAB AA BB 10 

ENSPEZOJ 

Saldoj je 80.01.01: Banko : 7.826,76 

Kaso + 4.314,00 12.140,76 

Enspezo de kotizoj ..... 3 8.850,00 

Donacoj ......scesssasese 1 3.764,00 12.614,00 

Aliĝkotizoj al la kursoj : 5.950,00 

Loteria profito ........ 1 50.000,00 55.950,00 

Libro-Servo (vendo de li- 

broj, insignoj, bildkartoj, 

glusteloj, ktp., ktp.) : 8.997,00 

  

  

= = go =D == go = ga a = -g = 

ELSPEZOJ 

ABONOJ: Revista Portuguesa 

de Esperanto, jaro 19890-a: 225,00 

Hungara Vivo ” 2 400,00 

Budapeŝta Informilo " : 300,00 

Heroldo de Esp.- = 3 950,00 

Monato, jaro 198l1-a: 2,095,00 

Heroldo de Esp.- y : 955,00 

El Popola Ĉinio 1981/83-a: 845,00 
Budapeŝta Informilo 19818; 300,00 6.070,00 

KOTIZOJ: Hispana Esp.-Federacio  ; 

1980/81-a + 1,000,00 

Universala Esp.-Asocio 

1981-a ; 1.759,00 2,759,00 

Aliĝo al 40-a Hispana Kongreso E 500,00 500,00 

Invito al Ĥora Ensemblo ENSIDESA : 2.090,00 2.090,00 

Libro-Servo (Fekturoj de UEA) 1 6.069,00 6.069,00 
Oficejaj materialoj Suceso. 3» 6.852;00 

Poŝtaj elspezoj aras E 2.029,00 

Diversaj elspezoj esvesosee. 3 3.724,00 

Bankaj inter8zoj AS 42,00 12.647,00 

Saldoj je 81.01.01: Ŝparkaso. :10.863,76 
Kaso ... :48.703,00 59.566,75 

.- 89.701,76   



DBAIRAS. KOREBPONID] 
Svetla Arangelova, instruistino 
Str. Al. Stambolijski, 22 
Septemvri-4490 - BULGARIO pri ĉ.t. 

  

Svetana Staripavlova, instruistino 
Str. G.Spasid, 28 
Septemvri~4490 ~.BULGARIO pri 0.t. 

Milka Vasileva Hristova, instruistino- 
agronomo pri ĉ.t. 
Pamidovo~1/459, distrikto Pazarĝik 
BULGARIO 

  

lako Delijski, pentristo 
Str. Miievi Skali, 19 
Septemvri-4490 ~ BULGARIO pri 6.t. 

  

Sneĵanka Krumova Kratunkova, lernantino 
Str. Hr.Botev, 16 (16 jaroj) 
Septemvri-4490 ~— BULGARIO pri Ĉ.t. 

  

Helena Alekseevna Valŝanova, oficistino 
Bal. 23.IX., Bl.2, ap.38 
Septemvri-4490 - BULGARIO pri ĉ.t. 

  

Kiĉka Valĉeva Ĉakarova, instruistino 
bul. 23.IX., Bl.2, ap.25 
Saptemvri-4490 - BULGARIO pri ĉ.t. 

  

Sneĵana Kr.Bajlova, juna fraŭlino 
Str. Hr.Botev, 23 
Septemvri-4490 — BULGARIO pri ĉ.t. 

  

Spaska Vasileva Bojulklijska, inst-ino 
Str. Angel Kanĉev,7 
Septemvri-4490 ~ BULBARIO pri ĉ.t. 

   

    

   

    

    
   
   
   

  

| Revuojn kaj Gazetojn. 

lingva 

Peranto por Hispanio: 

Ĉu vi deziras esti bone informata pri Esperanto?. 

di revuo aperas “sonatoj artikoloj pri movadaj, sociaj kaj 

lingvaj problemoj, konkursoj ktp. Formato 15 x 21 cmj. kaj 28B 

paĝoj. La aspekto kaj la enhavo estas unuaklasa. 

"Oomoto". - (Du numeroj jare. Prezo 485 p-toj.) 

La revuo aperas en Januaro kaj Julio; reliqia, kultura, pri- 

revuo. Plurah kolorajn fotojn kaj interesajn ertikolo- 

jn enhavas ĉi tiu grava revuo. Formato l5 x 21 cmj. kaj 54 paĝoj.) 

Santiago MULAS: Gallego 

Alfonso I, 13-19 Izqda. 

Kristina Dimitrova, oficistino 
Str. 9-ru Septemvri, 85 
Septemvri-4490 — BULGARIO pri ĉ.t. 

  

Familio Lilĵana kaj Georgi Tanevi 
V.Vetren-4480 distrikto Pazarĝik 
BULGARIO, pri 8.t. 

  

Branka Leontiz kun gesamideanoj el Madri- 
do, Barcelono kaj Lisbono. 
Str. Trg.23 Oktobro 3/1 Y.-8 
15000 ŜABAC - JUGOSLAVIO 

  

ul, Nossla 4"4"/50 kolektas, Sali eeoj Ŝa 
32-510 JAWORZNO — POLLANDO (SEAS 
RUMEN POPOV; 39-jaraĝa, fraŭlo, oficisto 
BG-5058, HOTNITZA; VELIKO-TIRNOVO 
BULGARIO, pri historio,geografio, k.a. 

Stanislaw Stachafoz yk e mu ŝako.Li 

  

  

Dimitro Titerjakov, instruisto 
Str.Vasil Levski, 69 
Septemvri-4490 ~ BULGARIO pri 8.t. 

  

Ivan Kadijski, majstro-kudristo 
Str. 23.IX Promkombinat 
Septemwri-4490 — BULGARIO pri 6.4. 

  

Genĉo Kirilov Titerjakov, lernanto 48 kl. 
Str. P=k Rafev 104 distrikto Pazarĝik 
Oboriŝte-4522 ~ BULGARIO pri p.m. kaj b.k. 

Lazarinka Dimitrova, lernantino 59 klaso 
Str. 8 Mart 10, ap.31 ĵk.Stavropol 
Pazarfik-~4400 - BULGARIO pri pm. kaj bk. 

   
Abonu Esperantajn 
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 SENSENCA POEZIAJO 

SENSENCA POEZIAJO 

Mi ne scias kio okazas, patrino!, 

al la floroj de L" tombejo, 

ĉar kiam la vento blovas 

ŝajnas al mi, ke ili moviĝas, 

Saluĝa, 
  

  

Sbiexonlijoj 
  

  

      MOVOJ DE KAVALIRO: 
Kion ni havas por 

ni ne valoras; kian ni 
ĝin perdis, ni ploras. 

| ; 
1) = Trflojn 
2) ..» ntgrajn okulojn 

BELEJO: 
1) Lukano 2) Nebulo 

K 
TI[EJN   

  

  

  
3) Zmnono +) Monado 5) Ireneo 6) Poezto 
7) Rizono 

KRADOENIGMO 

Tana 

  

Op POO p Me 
"FEA Vma] Ga mun 

Tai Eto pl al 
za plua atendo, senpli 

3) Salo at estero de aceta iu 
VERTI KILE: 

1 2) llureralo,Di 13 rl." RANGo 

ceon pri 5: 
fanta, Sj, 

a 
a, 

pi fian okvi libron aŭ seroste 
: Ep OEA. ĵ en 

    

  

Kion kaŭzas al vi ĉi tiu ku- Kion vi aĉetis? 
ractlen? 

  

  

Jovoj dekavaliro 
q oyo) carr 

  

Komencante per 

la silabo HO PA | DE | DI [MOR | RI |KRE 
  (nigreta ) kaj 

laŭ la kavalira | HO k GI | DI k VOS 

  movo en la fŝak- 

ludo, “trova ko- | y1 | AU | vas| 03 | GaŬ| TE 
natan proverbon.               
  

    
  

 


